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Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF

Pauta de Reivindicações 2015

Sindical e direção da CLDF
fazem primeira reunião.
Foto: Ana Paula Alves

A diretoria do Sindical reuniuse com o chefe de Gabinete da
Presidência, Ricardo Grossi, a
secretária executiva da 1ª Secretaria, Leila Barreto, e a diretora de
Recursos Humanos da CLDF,
Edilair Silva, representantes da
presidente da CLDF, na manhã de
sexta-feira, dia 8.
Os representantes da Direção
da Casa informaram que foram
solicitados os estudos de impacto
financeiro dos itens da pauta de
reivindicações, entregue pelo
sindicato à presidência da Casa no Diretoria do Sindical e representates da direção da Câmara Legislativa inciam
negociação da Pauta de Reivindicalções 2015.
dia 20 de março.
De acordo com Ricardo Grossi, o estudo deve
relatório final do Comitê Modernizando a Carreira
ser concluído até quarta-feira (13), ficando
Legislativa (MCL) e, a partir daí, abrir um canal de
agendada nova reunião para o dia 15 de maio, sextanegociação sobre o PCCR. O presidente do Sindical,
feira, às 14h30. Durante o encontro, os
Josimar Oliveira, e a diretora de formação sindical,
representantes da Câmara Legislativa informaram
Deusa Cavalcante, que foram membros do MCL,
ao Sindical do interesse demonstrado pelo
colocaram-se à disposição para quaisquer
presidente do Tribunal de Contas do DF, conselheiro
esclarecimentos sobre o processo.
Renato Rainha, em realizar uma pauta de
A direção do Sindical aguarda a confirmação
reivindicações unificada entre CLDF e TCDF.
do novo encontro com a presidência da Casa e que,
A diretoria do Sindical reiterou a necessidade
a partir daí, seja elaborado um calendário de
da direção da Casa tomar conhecimento do
reuniões para apreciação da pauta de
conteúdo do processo 611/2014, que trata do
reivindicações 2015.
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